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De aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, 
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Diensten 

 

Op de eerste twee zondagen van deze maand, 1 en 8 mei, hoop ik voor te gaan. Op 1 mei 

staan na afloop van de dienst koffie en thee klaar in het Jeugdhuis. U bent van harte 

welkom! Graag wijs ik u op de jaarlijkse oecumenische gedachtenisdienst op het Ereveld. 

Deze wordt gehouden op 4 mei om 11.30 uur. Medewerking wordt verleend door het 

Beraad van Kerken, het koor 'Con Spirito' o.l.v. Corné de Haan, pastor I. Kantoci en 

ondergetekende. Een week later, 15 mei, zullen wij in een oecumenische dienst in de 

Rooms-Katholieke kerk het feest van Pinksteren vieren (aanvang 10.00 uur). Pinksteren 

is het feest van bemoediging, troost en inspiratie. Medewwerking wordt verleend door 

het Beraad van Kerken, het koor 'Con Spirito' o.l.v. Corné de Haan, pastor I. Kantoci en ondergetekende. Na 

afloop van deze dienst zijn wij welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie of thee. 

Op 22 mei is ds. J. Breukelaar uit Brummen onze gastpredikant. 

Een week later, 29 mei, zal het oecumenische reisje plaatsvinden. Er is dan in onze kerk geen dienst. 

Goede en gezegende diensten gewenst! 

 

Diaconie 

 

22 mei 2016 Kerk in Actie Zending: Meer jongeren in Rwandese Kerk. 

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of 

omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken 

houden. Daarom biedt de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld door 

leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid 

van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten 

van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer 

bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren. 

 

Gelezen: Paas of voorjaarsfeest? 

Een groot winkelbedrijf in Nederland bood ‘verstop-eitjes’ aan en sprak van ‘voorjaarsfeest’ i.p.v paasfeest. In 

de media, maar ook in de politiek, zoals u kon horen en lezen, was er nog al wat te doen over deze 

naamsverandering. 

Kan ook anders, de Duitse 

supermarktketen Aldi Süd licht de 

klanten uitvoerig voor over de 

betekenis van het Paasfeest. In een 

apart magazine van de keten, dat ook te 

vinden is op de website, gaat de 

supermarkt keten in op de 

achtergronden van Pasen en gebruiken 

en tradities rond dit christelijke feest. 

Hoewel ook de paashaas en het paasei 

aan bod komen, legt Aldi Süd ook uit dat christenen jaarlijks ‘de opstanding van Jezus Christus, de Zoon van 

God’ vieren. Daarbij leggen ze uit dat Pasen het belangrijkste feest is voor de christelijke kerk, nog 

belangrijker dan Kerst. Ook de betekenis van Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag komen in de 

magazine aan de orde. (https://www.aldi-sued.de/de/ratgeber/ostern/osterbraeuche/) 

https://www.aldi-sued.de/de/ratgeber/ostern/osterbraeuche/
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Kerkrentmeesters 

 

Collecte van 1 mei is voor Missionair werk en kerkgroei.  

De PKN stimuleert het ontstaan van pioniersplekken waardoor de kerk op een 

vernieuwende manier zichtbaar wordt in de buurt. Zo ook de pioniersplek in Hilversum 

genaamd Vitamine G(eloof). Het is een jonge geloofsgemeenschap die nadrukkelijk 

aansluiting zoekt bij de buurt en zich openstelt voor buitenstaanders. Belangrijk 

onderdeel is de onderlinge verbondenheid buiten de diensten om. De deelnemers 

ontmoeten elkaar thuis om samen te eten en te bidden en te kijken wat ze in hun 

omgeving kunnen doen om iets van het leven met God te laten zien. Zo verzorgen ze buurmaaltijden. Dit is een 

laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen en er te zijn voor hen die alleen zijn.  Collecte van 

8 mei is voor de Herinrichting van de kerk 
 

Solidariteitskas 

De meeste gemeenten van de PKN in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig op geestelijk 

en/of financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke 

voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel zijn. Bijdragen uit de Solidariteitskas 

zijn altijd tijdelijk en bedoeld om elkaar duurzaam op weg te helpen. De Solidariteitskas is dus Christen zijn in 

zijn puurste vorm, namelijk dat we naar elkaar omzien en elkaar helpen als dit nodig is. Als gemeente vragen 

wij een bijdrage van €10,- per belijdend lid. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. De andere 

€5,- is voor onze eigen gemeente. Eind mei ontvangt u hiervoor een acceptgiro. Mogen wij rekenen op uw 

solidariteit en bijdrage? Wilt u meer weten over de solidariteitskas? Kijk dan op de website 

www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas . 
 

Mazzelschuurverkoop.  

Vele vrijwilligers helpen u graag  zaterdag 7 mei tussen 10 en 12 uur om u wegwijs te 

maken in de schuur van de fam. Ee aan de Voorsterweg 56. U vind er vast iets naar uw wens 

en anders is het al leuk om te zien wat er allemaal te koop is. Komt dus allen.  

De opbrengst in april was: € 437,-. 
 

Onderhoud kerkhof 

Donderdag 12 mei mag u weer om half 9 uur paraat staan om het kerkhof te onderhouden. Vind u het leuk om 

met een stel enthousiaste vrijwilligers een morgen lekker buiten bezig te zijn, schroom niet en kom. U ben van 

harte welkom, want vele handen maken licht werk. Bij slecht weer wordt het verschoven naar donderdag 19 

mei.  Alvast heel hartelijk dank voor al uw werk. 
 

Pannenkoeken bakken tijdens het schaapsscheerdersfeest. 

Ook dit jaar worden er weer door vele vrijwilligers heerlijke pannenkoeken gebakken op het schaap- 

scheerdersfeest op 4 juni as. Komt allen en laat het u/jou smaken. De opbrengst is voor de restauratie en 

herinrichting van de kerk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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Oud IJzer Inzamelpunt 

In de maanden maart en april is er €1.440,16 opgehaald aan oud ijzer. Een mooi bedrag.  

Vraag u zich ook wel eens af wat er allemaal zoal ingeleverd kan worden. Dit is namelijk niet alleen het grote 

werk zoals ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen of wasmachines, maar ook de blikjes groente, bussen 

haarspray en potten en pannen zijn  van harte welkom. U kun het Zaterdag 30 april weer tussen 10.00 en 

12.00 uur afleveren aan de  Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken) 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de vijf 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 

Jan Brugman  055-5051458 

Ap Kobussen  055-5051136 

Jan Nijhof  055-5051028 

Henk Kok  055-5051102 

Tonnie Wansink 055-5051873 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 

 

Vrijwilligersavond 

 

Aan alle vrijwilligers van onze Protestantse Kerk te Loenen Veluwe. 

Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we veel vrijwilligers die allerlei 

werkzaamheden verrichten. Hier gaat een deel van uw vrije tijd inzitten. Wij zijn 

dankbaar dat u dat nog steeds in grote getale doet. Om u hiervoor te bedanken 

hebben we een vrijwilligersavond georganiseerd. Deze avond zal zijn op vrijdag 27 mei 

om 19.30 uur in het Jeugdhuis. We sluiten de   avond tegen 22.15 uur af. 

 

Wij sturen alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging. Mocht u als vrijwilliger deze 

niet hebben ontvangen voor 8 mei, dan bent u hierbij natuurlijk alsnog uitgenodigd. U kunt zich voor deze 

vrijwilligersavond opgeven bij: 

 

Ans Gooiker     Marcel de Croon 

Tel: 055-5051862  Tel. 055-5053667 of via de mail: famcroon@xs4all.nl 

 

We hopen op uw komst. 

 

Lente 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De lente lonkt, de aarde pronkt 
Stil volg ik al haar  kleuren 

Ik ruik de eerste geuren 
Van een vernieuwd begin 

mailto:famcroon@xs4all.nl
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See you again 

     

See You Again  Het goede doel van  See You Again is “Light for the world”. Wij zamelen specifiek in 

voor gebarentaal voor Zuid Soedan. Afgelopen keer hebben de kinderen geblinddoekt 

een parcours gelopen, dat viel niet mee en ook een bal tegen houden zonder dat je deze 

ziet aankomen is erg lastig. Cupcakes versieren met een blinddoek om, dan grijp je dus 

middenin de slagroom en wat als je er iets opdoet wat je eigenlijk niet lust…. 

We konden via Bartimeus (zij willen een bijdrage leveren aan een goed leven  

voor mensen die slechtziend of blind zijn) een braille atlas inkijken en  

kregen ook oefen materiaal om braille te leren lezen. Bij het afsluiten  

konden we echt dankbaar zijn dat  wij kunnen zien en goede dokters hebben mocht er wat  

aan de hand zijn met onze ogen. Ook willen wij hard plastic doppen in gaan zamelen voor  

geleidehonden in Nederland. De basisopleiding van zo’n geleidehond kost € 5000,- dit  

staat gelijk aan 20.000 kilo doppen. Wilt u ook meedoen kijk dan goed op de site  

naar de richtlijnen. http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden  

U kunt ook informatie aan ons vragen en tevens de doppen bij ons inleveren. 

Margriet, Ilja en Erna 

 

Loenen vooruit! 

 

Uit een onderzoek onder de gemeente leden een paar jaar geleden is gebleken 

dat velen de kerk een warm hart toedragen. Dat is fantastisch! Maar waarom 

wilt u/jij dat de kerk in Loenen blijft bestaan? Daar willen wij graag met u 

over in gesprek. De vraag die wij u en jou willen stellen is: Waar wordt u/jij nu 

blij van als u/jij aan de kerk denkt? Misschien vraagt u zich af, waarom komen ze 

nu met die vraag? Wel, er is een praktische reden. Iedere 4 jaar moet er een 

nieuw beleidsplan worden vastgesteld. Hierin staat wat we de komende 4 jaar 

gaan doen. Dat is deze keer extra van belang, omdat ‘onze’ ds. Hans van Driel in 

deze 4 jaar met emeritaat gaat. Het plan is dus ook bedoeld om de toekomstige 

dominee inzicht te geven wat wij van hem/haar verwachten en hoe wij in Loenen in het geloof en de kerk staan. 

Daarom heeft de kerkenraad besloten om deze keer de gehele gemeente erbij te betrekken en te horen wat 

jij/u nu zo leuk/mooi/goed aan de kerk vindt. Waarvan wordt u/jij blij van als u/jij aan de kerk denkt? 

Voor de een kan dit een bezoek van de dominee zijn of de doopdienst van de kinderen, voor de ander de 

jeugddiensten, de narcissenactie of de eigen trouwdienst en voor weer een ander de top 2000 dienst in 

Spritshz, de gesprekskringen of juist de reguliere diensten op zondagmorgen, of ………... En heb je/u niet 

zoveel ervaring met de kerk(gang):  

Wat zou de kerk moeten doen om jou/u blij en gelukkig te maken? Graag nodigen we je/u uitnodigen om 

mee te denken. Aanmelden kan tot 22 mei bij Freek Vos (5409919), Dinie Nieuwenhuis (5052072) of 

Bernadette Paping (5416965). Dinsdag 14 juni om 19.30 uur komen we dan in het Jeugdhuis bij elkaar om 

onder leiding van Jan Boer (Gemeenteadviseur Kerk in Ontwikkeling van de PKN) van gedachten te wisselen.  

Hij zal zorgen dat een ieder aan het woord komt en hij zal het proces onafhankelijk leiden. De insteek is dat 

we het positieve in de gemeente willen vergroten. Dit zal dan resulteren in een gemeenteavond waarin we onze 

bevindingen en positieve ideeën presenteren. En uiteindelijk zal dit vastgelegd worden in het beleidsplan.   

Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt en positief kritisch wil meedenken is van harte welkom.   

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. 

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden
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Vacatures kerkenraad 

 

In de kerkenraad zijn er momenteel 4 vacatures, namelijk twee voor 

ouderling-kerkrentmeester, één voor diaken en één voor ouderling. De 

laatste twee vacatures bestaan al langere tijd. De leden van de gemeente 

worden hierbij uitgenodigd om bij de kerkenraad schriftelijk en 

ondertekend aanbevelingen in te dienen van personen die voor verkiezing in 

aanmerking komen. Bij elke aanbeveling dient het ambt te worden vermeld 

waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen. Bovendien dient elke aanbeveling door tien of meer gemeenteleden 

te worden ondersteund. U kunt uw aanbevelingen tot en met 9 mei indienen bij de scriba van de kerkenraad 

mevr. E.H. Nieuwenhuis, Horstweg 15b.   
 

schaapskooidienst 

Vorig jaar mochten we in de stralende zon de schapen toezingen terwijl ze richting 

grazige weiden gingen. Dit hopen we dit jaar weer te mogen doen op zondag 5 juni as. 

bij de Schaapskooi op de Loenermark. De kerkdienst begint om 10.00 uur. Ds. Hans van 

Driel zal dan voorgaan. 

 

Afwezig 

 

Rond Hemelvaartsdag gaan wij er even tussenuit. Na de dienst op het Ereveld op woensdag 4 mei vertrekken 

we. Op zaterdag 7 mei komen we terug. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba mevr. 

Nieuwenhuis, tel. 5052072.  

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij een ieder goede en Geestrijke Pinksterdagen. De zieken onder ons wensen wij sterkte en alle 

goeds.  

Met vriendelijke groet, 

Ds. J.W.C. van Driel 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het juni nummer 2016 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 mei 2016 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 mei 2016 

 

3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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In Memoriam 

 

Op woensdag 17 februari is overleden Antonia Alberdina Lieferink – Slief. 

Op 23 februari heeft de afscheidsviering en aansluitend de crematie plaats gevonden                                  

in de Omarming te Zutphen. Vanuit de geloofsgemeenschap wensen wij de familie veel 

sterkte toe in het dragen van dit verlies. 

 

Volkomen onverwacht is zaterdag 19 maart op 55 jarige leeftijd overleden  

Johannes Antonius Jacobus (Jan)  Breij. Hij woonde in Hall aan de Lendeweg. 

In de avondwake in het Afscheidshuis te Eerbeek hebben wij geluisterd naar woorden van de 

Heer door gedichten en gezangen. Zijn afscheidsdienst was donderdag 24 maart in de   

H.Antonius Abt kerk te Loenen. Daarna was zijn begrafenis op de R.K. Begraafplaats te Maarssen.  

Namens de geloofsgemeenschap wensen wij zijn familie kracht en sterkte toe voor nu en in de toekomst. 

 

Toch nog onverwacht overleed op 20 maart Wilhelmina Krijt-Wilbrink, Horstweg 56.  

Willy is 71 jaar geworden. Wij herinneren ons haar als een positieve en levenslustige vrouw 

die met de nodige humor in het leven stond. Ook toen haar gezondheidsproblemen toenamen 

probeerde ze zich aan te passen en te kijken naar wat ze nog wel kon. Op 25 maart hebben 

we afscheid van haar genomen in het crematorium in Dieren, waarbij we onder meer luisterden naar woorden 

van psalm 27. Van harte leven wij mee met haar man Bertus, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen hen 

voor de komende tijd veel kracht en sterkte. 

 

Op 22 maart overleed in de leeftijd van 87 jaar Jannetje Hendrika Reuvekamp-Keuterink, 

Eerbeekseweg 140. Janny was een lieve, zorgzame en bescheiden moeder, oma en 

overgrootmoeder. Zo zal ze in onze herinnering blijven voortleven. De afscheidsdienst, 

waarin de woorden van psalm 23 klonken, werd gehouden op 26 maart in onze kerk.  

Deze werd geleid door onze scriba mevrouw Nieuwenhuis. Aansluitend vond de begrafenis plaats. Wij wensen 

haar man Berend, de kinderen, de klein- en de achterkleinkinderen Gods troostende nabijheid toe. 

 

Na een kort ziekbed ging op 9 april Johanna Maria Paulina Kloppers-Oudbier, Watermolen 6, 

van ons heen. Zij is bijna 91 jaar geworden. Zij was een lieve en bescheiden vrouw die op een 

bijzondere wijze een sterke persoonlijkheid met dienstbaarheid (o.a. De Zonnebloem) 

combineerde. In de afscheidsdienst, die op 15 april gehouden werd, klonken naast allerlei  

persoonlijke herinneringen ook de psalmen 23 en 121. Daarna hebben wij haar naar haar laatste rustplaats 

gebracht, waar zij met haar man Derk Jan weer verenigd werd. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

wensen wij heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Mogen zij daarbij de troost van God ervaren. 

 

Verjaardagen 

 

Op 8 mei hoopt mevr. L.D. Groen - Geerdink 91 jaar te worden.  
Zij woont: Hackfortweg 5, 7371 BK Loenen Gld.  

 

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met d eze 

bijzondere dag.Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben. 

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
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Huwelijksjubileum 

 

Op 9 mei hopen de heer en mevr. W. ter Velde-Oosterman hun 60-jarig huwelijksfeest 

te vieren.  Zij wonen Watermolen 9, 7371 SP Loenen Gld. 

Op 20 mei hopen de heer en mevr. G. Dorland-Garagoski hun 50-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Zij wonen: Hackfortweg 42, 7371 BM Loenen Gld. 

Op 25 mei hopen de heer en mevr. H.G. Willems-van den Berg hun 50-jarig 

huwelijksfeest te vieren. Zij wonen Hoofdweg 132, 7371 GJ Loenen Gld. 

 

Op woensdag 25 mei hopen Chris en Ria Nijhof – Peters, Hacfortweg 18 te Loenen, hun 

50 jarig huwelijks jubileum te vieren. 

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen 

een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

Kerkdienst tussen de koeien 

 

Op 13 maart vond er een bijzondere Oecumenische 

dienst plaats  in de Grootte Modderkolk in de 

koeienstal met als thema ¨Zaaien doet leven¨ 

In samen werking met de protestantse gemeente, de H. 

Antonius-Abt kerk én Natuurmonumenten was deze 

dienst voorbereid. Ds. H van Driel ging voor in deze 

dienst. In de dienst werd door verschillende mensen 

medewerking verleend. De bewoners van “Vidandi” 

zongen voor ons en  aandacht voor de boeren was sterk 

en duidelijk neergezet. Er waren ruim 175 mensen hier 

naar toe gekomen. Na afloop was er koffie/thee met 

koek, aangeboden door de bewoners en verzorgers van Vidandi. Ook kregen de mensen een zakje bloemenzaad 

mee om thuis te zaaien. 

 

4 mei viering “Ereveld” 

 

Op 4 mei om 11.30 uur wordt er een Oecumenische dienst gehouden ter nagedachtenis aan alle oorlogs- 

slachtoffers die gesneuveld zijn in oorlogsgebieden. 

Voorgangers zijn Ds. H. van Driel en Pastor Kantoci  m.m.v. koor Con-Spirito. 

 

Oecumenische pinksterviering. 

 

Op 15 mei wordt er een Oecumenische Pinkster viering gehouden in de H. Antonius-

Abt kerk in Loenen. Aanvang 10.00 uur . Voorgangers zijn  Ds. H. van Driel en Pastor 

I. Kantoci m.m.v. Con-Spirito.  

 

Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken in het Parochiehuis. 
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Kleurplaat 
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 ‘Pinksteren’ Overdenking  door J.W.C. van Driel   

 

“Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.” 

Dat zeiden de mensen tegen elkaar toen zij op de Pinkstermorgen de leerlingen van Jezus hoorden. De taal die 

toen in Jeruzalem gesproken werd, werd door iedereen verstaan. Vandaag de dag zouden wij zeggen dat waar 

die leerlingen over spraken, goed en duidelijk overkwam. Geen hol gepraat, geen oppervlakkig gebabbel, geen 

halve waarheden maar woorden die er toe doen, woorden waar je als mens echt iets aan hebt en waar je mee 

verder kunt. De taal van Pinksteren is een taal die voor iedereen bedoeld is, een internationale taal. 

En als het goed is, is de kerk en zijn wijzelf nog altijd vervuld van die Pinkstertaal. Of is dat wat al te 

gemakkelijk gezegd? Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die troost, 

bemoedigt en inspireert. Maar juist in onze tijd hebben we maar al te vaak het gevoel dat we zonder die 

Geest, zonder die bezieling moeten leven. Misschien is dat wel de spanning die velen van ons in het dagelijks 

leven ervaren: dat we leven zonder een bezield verband, zonder een gezamenlijk gedeeld pakket aan normen en 

waarden, zonder dat grote verhaal van God en mensen. 

Wat dat betreft is er een zekere overeenkomst met de leerlingen van 

Jezus. In het bijbelboek Handelingen wordt verteld dat zij bij 

elkaar gekropen zijn in angstige afwachting van wat er zou gaan 

gebeuren. Na alle heftige en emotionele gebeurtenissen rondom de 

dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus zijn ze bang en 

verward. Ze proberen bij elkaar wat troost te vinden en met elkaar na 

te denken over de vraag hoe het nu verder moet. 

En gaandeweg komen er steeds meer herinneringen aan Jezus naar 

boven, herinneringen aan de tekenen en wonderen die Hij deed en 

aan de woorden die Hij sprak: dat Hij zou sterven voor Zijn idealen, maar dat Zijn levensgeest nooit gedoofd 

zou kunnen worden, zelfs niet door de dood. Het is die geest van Jezus, het is de Heilige Geest waardoor die 

leerlingen aangeraakt worden. Het overkomt hen; ze hebben het niet zelf bedacht. Maar ineens staan ze in 

vuur en vlam! Ze gaan naar buiten, de straat op en ze zijn in staat om dingen te zeggen die ze niet voor 

mogelijk hadden gehouden. Op een nieuwe en bevrijdende manier spreken zij over God en Zijn grote daden.  

Op 15 mei a.s. vieren we opnieuw Pinksteren. Opnieuw mogen wij ons laten raken en inspireren door de Heilige 

Geest. Dat betekent dat we ons met vereende krachten inzetten voor eenheid en samenwerking, in het klein 

en in het groot, dat we grenzen doorbreken en niet langer in hokjes denken, dat we verder kijken dan onze 

eigen kerk, onze eigen club of politieke partij en ons eigen dorp. 

 

De Heilige Geest is aan ons mensen gegeven om te ontsnappen aan zelfgenoegzaamheid en egoïsme. Pinksteren 

kan voor ieder van ons een nieuw begin betekenen. Wij kunnen elkaar pas echt ontmoeten wanneer wij 

teruggaan naar de wortels van ons bestaan. Naar die wortels wil de Heilige Geest ons leiden opdat wij opnieuw 

ontdekken wie wij ten diepste zijn: kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. 

Gezegende Pinksterdagen!  
 

doopsel 

 

Op zondag 20 maart 2016 heeft Tim Franciscus Johannes Stuivenbelt het sacrament van 

het Doopsel ontvangen. Tim is de zoon van Bas en Moniek Stuivenbelt-Hendriks, wonende 

aan de Bachstraat in Eerbeek. 

Wij hopen dat Tim en zijn familie zich thuis voelen in onze geloofsgemeenschap.
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Oecumenisch uitje 

 

Op zondag 29 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we Deventer.  

 

Op het programma staat:  

- het bijwonen van een dienst in de Lebuïnuskerk, 

- een korte rondleiding en een lezing door ds. De Gooijer over o.a. de groene mannen,  

- een bezoek aan het Geert Groote Huis met een lunch en een presentatie, 

- en een afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek. 

 

Het vertrek is om 8.30 uur bij het Jeugdhuis in Loenen en om 8.50 uur bij 

restaurant  Pijnappel in Klarenbeek. 

U kunt zich  opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363),  Gerda Schiphorst 

(tel. 055-5051809) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014). U kunt ook mailen 

naar ellyvandergouwbloemink@g.mail.com of tvhensbergen@hetnet.nl . 

 

De kosten bedragen  €55,- per persoon voor het totale programma en € 30,- exclusief diner. U mag dit bedrag 

vóór 15 mei 2016 overmaken op rekeningnummer  NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen.  

 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 

 

De klussenmorgen in mei is verplaatst van de eerste vrijdag in mei naar de tweede vrijdag. Dit in verband met 

de Loenense kermis en de tijdrit van de Giro in Apeldoorn. Het wordt dus vrijdagmorgen 13 mei om 8.30. Komt 

goed uit. Dan ziet alles er met Pinksteren goed uit. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Ignatiaans bidden 

 

Veel mensen zoeken in de veertigdagentijd naar een goede invulling van hun geloof op weg naar Pasen. In mijn 

omgeving hoor ik regelmatig, dat mensen in deze periode geen alcohol drinken, niet snoepen of bewust niet of 

minder omgaan met social media. Door mijn dochter werd ik op de site www.ignatiaansbidden.org gewezen, na 

aanmelding op deze site krijg je elke dag per mail een Bijbeltekst en handreikingen toegezonden waarmee je in 

gebed kunt gaan. Toen ik op de website keek spraken de mooie teksten en de 

bijbehorende uitleg mij aan en ik besloot om mee te doen. Ik vond het nog 

niet zo gemakkelijk om tijd vrij te maken voor een dagelijks gebed maar 

kwam er wel toe de teksten, geloofsimpulsen en citaten te lezen die heel 

mooi gekozen waren en waaraan wekelijks nieuwe teksten werden toegevoegd. 

In Eerbeek was het ook mogelijk om in het Pater Dekkerhuis aan een 

wekelijkse gespreksgroep mee te doen (geïnitieerd door Anneke van der 

Werff), hier konden we met elkaar onze ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Op de laatste dinsdag (in 

de stille week) zijn we als afsluiting met elkaar naar de Vesper in de Kruiskerk in Eerbeek geweest. Ondanks 

dat ik het lastig vond om deze manier van ‘retraite’ goed vorm te geven, vond ik het heel waardevol en een 

verrijking van de veertigdagentijd. 

 

Bouktje Hovenga (lid Protestantse Gemeente Eerbeek/deelnemer uitwisselingsgroep ‘Ignatiaans bidden’)  

 

mailto:ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
http://www.ignatiaansbidden.org/
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Toegang secretariaat Loenen 

 

Beste mede parochianen, 

Vorig jaar heeft het parochiebestuur Twello een groter deel van de bungalow verhuurd aan de kinderopvang. 

Voor het secretariaat had dit grote gevolgen. De toegang naar het secretariaat  was alleen mogelijk door het 

gedeelte waar nu kinderen spelen en wat eerder de hal was. 

Tijdens de perioden waarop de kinderen aanwezig waren mochten wij niet door 

die ruimte naar het secretariaat. Voor ons was dit een grote beperking in de 

mogelijkheden en gebruik van het secretariaat. 

Gelukkig hebben wij het parochiebestuur ervan kunnen overtuigen dat dit een 

welhaast onwerkbare situatie was en hebben wij toestemming gekregen om een 

nieuwe buitendeur te laten plaatsen aan de zijkant van het gebouw zodat het 

secretariaat nu weer een eigen ingang heeft. 

Er is inmiddels hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen, er is een straatje 

gelegd naar de deur, buitenverlichting en een brievenbus naast de nieuwe 

ingang. 

Verder is er bewegwijzering aangebracht zodat het duidelijker is waar het  

                                                 secretariaat gevestigd is. 

 

Voor postbezorging kunt u de TNT post brievenbus aan de weg gebruiken of de nieuwe groene brievenbus 

naast de ingang, op beide brievenbussen is duidelijk aangegeven dat daar de post voor het secretariaat in 

gedaan kan worden. Rest ons nog de vrijwilligers te danken voor hun inzet en de professionals voor het 

geleverde werk en de goede samenwerking.  

Kom gerust eens kijken en een praatje maken, de koffie staat altijd klaar. 

 

Locatieraad Loenen-Eerbeek  

 

Pleinmarkt bij de RK- kerk. 

 

Pleinmarkt 4 juni. 

Over ruim een maand staat de pleinmarkt al weer op 

het programma. Wat gaat de tijd toch snel. Velen 

van ons kijken al weer uit naar deze drukke en 

gezellige dag.  

 

 

 

Het dagschema ziet er als volgt uit: 

Rommelmarkt:     10.00 tot 15.00 uur. 

Veiling:                11.30 tot 12.30 uur. 

Trekking loterij op het kerkplein:  14.00 tot 14.30 uur.  

Verder hebben we weer een gezellig terras om even bij te praten en wat te eten of te drinken. 

Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt of veiling denk dan aan ons. We kunnen nog heel wat spullen 

gebruiken! Om te voorkomen dat we ontzettend veel tijd kwijt zijn met het ophalen van spullen, verzoeken we 

u om zoveel mogelijk zelf de spullen even te brengen. Onze opslagruimte bevindt zich op het bedrijvenpark 

Veldhuizen (achter hotel Bosoord) op adres Veldhuizen 3, loods 21. (Het voormalig MOB- complex).  

We zijn aanwezig op de dinsdagavonden 3, 17 en 31 mei van 18.30 tot 20.00 uur.      
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We zullen wat borden neerzetten zodat het makkelijk te vinden is. 

Kunt u de spullen zelf niet brengen, dan kunt u bellen met Jan Nijhof (055-5051028) of Jan Brugman (055-

5051458). Zij komen dan met een aanhanger langs. Om hoge stortkosten van de spullen die over blijven te 

voorkomen het verzoek alleen spullen aan te bieden die in goede staat zijn. Oude, onverkoopbare, versleten 

artikelen kunnen we niet gebruiken. Dit geldt ook voor grote kasten en bankstellen, oude TV’s, bedden, 

koelkasten en bloempotten. We zijn inmiddels begonnen met de verkoop van loten. Waag een gokje voor het 

goede doel en misschien wint u een geldprijs van € 250,-- ,  een half varken dat met tegoedbonnen bij een 

goede keurslager in delen kan worden afgehaald of een mooie levensmiddelenmand. We hebben ook een groot 

aantal kleinere prijzen. Hopelijk tot ziens en alvast bedankt voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, De commissie pleinmarkt. 

 

KVV bijeenkomst 

 

Dinsdag 17 mei a.s. komt Theo Simmelink, onze wijkagent, vertellen over zijn 

taakomschrijving als  wijkagent en de contacten die hij onderhoudt met de burger, het werk 

bij de politie en wat hij als wijk- agent zoal meemaakt. Ook inbraakpreventie en het 

organiseren van whatsapp groepen die de veiligheid in de buurt verbeteren, komen aan bod. 

Zinvolle informatie; u bent van harte welkom om 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Rectificatie 

 

In ons vorige nummer is het huwelijk aangekondigd van Paul Zeegers en Linda Blom. Abusievelijk is de naam van 

de bruidegom verkeerd gepubliceerd. Excuses 

 

Liturgische vieringen 

 

Do.  05 mei ’16 Woord en communieviering – (Hemelvaart) Voorganger pastor Kantoci 

 Intenties: Riet Blom – Tijhuis/ Overl. Fam. Bijvank/ Gerhardus Marinus Dunhoft/ Wim Biezeman. 

 

Zo. 08 mei ‘16  Woord en Communieviering – Voorganger pastor Kantoci      

Intenties: Nolda en Geert Elgersma – Sanders/ Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen/  

   Overl. Ouders Lieferink – Slief/ Willem Joseph Visseren/ Annie Harmsen – Hafkamp  /   

                        Overl. Ouders Tiedink – Streppel/ Bernard Blom/ Jaargetijde voor Jan Derksen/  

                        Overl. Fam. Havekes – Buitink/ Overl. Fam Havekes – de Kort. 

 

Zo  15 mei ’16 Oecumenische Pinksterviering –  

   voorgangers pastor Kantoci en drs. Van Driel – m.m.v. Con Spirito 

 

Zo 22 mei ’16 Eucharistieviering - voorganger pastoor Hofstede 

            Intenties:   Henricus Gerhardus Hafkamp/ Henk Derickx/ Lies Elshof – Braam/ Overl. Fam Bijvank  

/ Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik/ Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde/ Jan en Lina 

Schotman – Reusken/ Willem Joseph Visseren/ Overl. Ouders vd Gouw  - Hafkamp/    

Seamus Carrel  overl. 18 mei 2006. 

 

Za 28 mei ’16 Woord en communieviering – voorganger dhr. Oude Voshaar 

 Intenties: Theodora Alberta Maria Kruitbosch – Koolman/ Overl. Ouders Diks – Reulink/ Antonia  

     Grada Klomp/ Overl. Ouders Uiterweerd–ten Broek/  Willem Joseph Visseren/Jan Breij 
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Kerkdiensten mei 

 

Protestantse gemeente 

Zondag 1 mei     10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Koffie na de dienst  

 

Woensdag 4 mei  11.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci   

       Oecumenische gedachtenisdienst – Ereveld 

       m.m.v.  Beraad van Kerken/“Con Spirito” 

 

Zondag  8 mei    10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

        

Zondag  15 mei   10.00 uur  Pastor I. Kantoci/ ds. J.W.C. van Driel 

Oecumenische Pinksterdienst/ RK kerk 

m.m.v. “Con Spirito” 

Koffie na de dienst  

 

Zondag  22 mei   10.00 uur  Drs. J.W. Breukelaar – Brummen 

       Coll.: Kerk in Actie voor Rwandese Kerk 

Zondag 29 mei   GEEN DIENST  Oecumenisch reisje  

 

Woensdag 4 mei Oecumenische gedachtenisdienst Ereveld Loenen 

Voorgangers pastor Kantoci & drs. Van Driel m.m.v. Beraad van Kerken– / Con Spirito 

 

Dinsdag 17mei  Oudste groep See You Again 19.00 uur Bruisbeek 

Zondag 22 mei   Jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek 

 

Zondag 15 mei   Oecumenische Pinksterviering in H. Antonius Abt kerk  

                          Voorgangers pastor Kantoci & drs. Van Driel - m.m.v. Con Spirito 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Donderdag 5 mei (L)  10.00 uur Woord en communieviering (Hemelvaart) 

      Voorganger pastor Kantoci 

 

Zondag 8 mei (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

       Voorganger pastor Kantoci – mmv Con Spirito 

 

Zondag 15 mei (L) 10.00 uur Oecumenische Pinkster viering in Loenen 

Voorgangers: pastor Kantoci en drs. Van Driel  

m.m.v. Con Spirito  

 

Zondag 22 mei (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

       Voorganger pastoor Hofstede  

 

Zaterdag 28 mei (L)  19.00 uur Woord en communieviering  

      Voorganger dhr. J. Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 


